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MENSAGEM DO
PRESIDENTE

O ano de 2016 foi um importante marco
na história da AGIR. Para chegarmos até
aqui foi preciso muito trabalho, dedicação e
comprometimento de cada um dos nossos
servidores. Agora, temos de continuar a tarefa
de fortalecimento da nossa cultura institucional,
com o foco na excelência, assegurando o
compromisso com os três pilares de atuação
de uma agência reguladora: usuários, poder
concedente e prestadores de serviço público.

propiciando treinamento profissional contínuo
no intuito de prestar à sociedade serviços com
eficiência e qualidade.

Para 2017, continuo contando com
o empenho e engajamento de todos os
servidores para que, juntos, continuemos
trabalhando para fazer da AGIR uma agência
ainda mais forte. Desafios não nos faltam, tais
como: identificação de mecanismos e modelos
mais eficientes, excelência na regulação da
Um ponto importante no qual temos prestação dos serviços públicos de saneamento
avançado é a busca incessante pelo equilíbrio básico, elaboração de normas, regulamentos e
econômico-financeiro
dos
contratos instruções. Enfim, continuamos comprometidos
de concessão, permissão e autorização, a fim de garantir por meio da regulação a
modicidade das tarifas e justo retorno dos prestação de serviços públicos municipais
investimentos.
efetivos e com qualidade, proporcionando o
diálogo e fortalecimento da relação entre poder
O nosso esforço vence barreiras público, prestadores e usuários.
agregando para o êxito do nosso desempenho
a atuação como um catalisador e fiscalizador
Fernando Tomaselli
das políticas públicas de saneamento em
Presidente
um âmbito regionalizado e por meio do
Prefeito de Rio dos Cedros
aprimoramento dos nossos recursos humanos,

MENSAGEM DO
DIRETOR GERAL

Buscar dos dias de 2016, algo para
contemplar e trazer como alento para 2017,
quando direcionado o olhar para o saneamento
básico como um todo, nem tudo que foi
realizado, que foi pouco, merece alguma
comemoração digna de registro. Ao confrontar
dados disponibilizados pelo Estado brasileiro,
os garimpos por situações de excelência
mostram-se frustrantes. Houve avanços, sem
dúvidas, mas estes se perdem no grande
tabuleiro intrincado do saneamento brasileiro.
Contudo, se retrocedermos um pouco mais
no tempo, vamos verificar que progresso
houve, felizmente, de forma que o assunto
saneamento já começa a fazer parte da agenda
regular da administração pública. Ainda não
como deveria. Saneamento deve ser tratado
e visto como política de Estado. Não meros
programas que vez por outra recebem recursos
das chamadas emendas parlamentares, que ao
final, apenas servem como meros curativos para
uma doença endêmica que deve ser tratada
como um todo.
Seria, por outro lado, também muito
ousado ou até imprevidente, ignorar os
avanços, mesmo que lentos, que se tem
obtido através da mudança de paradigmas

e até de ações criadas pelas urgências de
omissões passadas e que hoje atacam de modo
fulminante e preocupante os meios sociais,
em especial, naquelas massas sociais menos
agraciadas economicamente, culturalmente
e, principalmente, pela falta de uma educação
formal mínima por parte do Estado.
Tudo isso somado, em breve retrato
sem um conteúdo filosófico, demagógico
ou ideológico aponta para uma lacuna
fundamental na sociedade em que convivemos,
como um tudo que não tem ao seu alcance a
condição mínima de uma vida digna, apenas
que navegando no limiar de sobrevivência. A
falta de políticas efetivamente observadas e
aplicadas no campo do saneamento básico,
ora esbarram nos interesses econômicos, ora
nos interesses políticos não muito claros que
nos levam às conhecidas imperfeições e vazios
socioeconômicos.
Olhando o saneamento sob o viés
da regulação, campo em que diariamente
desenvolve-se a nossa labuta, já é possível
afirmar que um novo corpo técnico
independente vem se consolidando, mesmo
que tal movimento, por muitas vezes, tenha que

confrontar-se com os interesses corporativos
do Estado. Estado esse que não tem muita
simpatia por ser controlado ou fiscalizado, por
quem não lhe deve obediência e submissão.
Nem por isso nós da regulação estamos acima
das obrigações legais e de observar, com todas
as letras e vírgulas, as condições do estado
democrático de direito. Pelo contrário: somos os
primeiros a dever condutas que devem ater-se
aos princípios legais aplicáveis e exigidos para
a Administração Pública. Por isso, permito-me
afirmar que já podemos falar em antes e depois,
em matéria de regulação no saneamento
básico, nestes quase dez anos decorridos desde
a lei 11.445/07. Mesmo com longo caminho

a percorrer, nesse pouco tempo, muito já foi
modificado e os avanços regulatórios já estão
presentes no viver diário de uma boa parte de
nossa população.
Ainda, a partir deste olhar, o que hoje já
começa a se destacar, é que parte da sociedade
começa a ver o saneamento básico não como
uma simples obrigação do Estado, mas sim, vê
o saneamento como uma ação básica das mais
importantes e necessárias ao bem-estar de
todos. Para nossa sobrevivência como espécie.
Heinrich Luiz Pasold

MENSAGEM DO
PRESIDENTE
DO COMITÊ DE
REGULAÇÃO

Como presidente do Comitê de Regulação
da AGIR, destaco que estamos trabalhando
paralelamente com esta Agência. A AGIR e o
seu Comitê de Regulação vem desempenhando
o seu papel de forma muito atuante. E essa
atuação faz com que os municípios, através
de suas secretárias e autarquias ou até mesmo
empresas que de forma direta são ligadas a
prestação de serviços de saneamento, deem
maior transparência aos seus atos, contas
públicas, obras, serviços, investimentos e seus
cronogramas.

voltadas ao saneamento estão sendo objetivos
de planos, projetos e planejamento continuado,
passando de gestão a gestão e governo a
governo.

Fica claro que com esse acompanhamento
da AGIR, apoiado no Comitê de Regulação,
objetiva-se que as ações voltadas para o
saneamento se tornem mais técnicas e
eficientes, e sobretudo comprometidas com
a cidadania. Vimos com isso que as barreiras
políticas estão sendo rompidas e as ações

Ricardo Alexandre da Silva

Quero aqui finalizar dizendo que estamos
comprometidos com a causa do saneamento.
Em todas as discussões, reuniões, consultas
e audiências públicas, normas e regimentos
aprovados, buscamos otimizar os gastos
públicos, mas principalmente a garantia da boa
qualidade dos serviços prestados aos cidadãos.

Missão
Garantir por meio da regulação a prestação de
serviços públicos municipais efetivos e com
qualidade, primando pela universalização do
atendimento, proporcionando o diálogo e/ou
fortalecimento da relação entre poder público,
prestadores e usuários.

ViSão
Ser reconhecida pelo usuário, por meio de
atuação efetiva e consolidada na regulação dos
serviços públicos municipais do Médio Vale do
Itajaí.
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Valores
Ética: agir de forma coerente com os Espírito de equipe: reconhecer a

valores éticos estabelecidos e em harmonia interdependência de todas as áreas da Agência,
com as políticas, diretrizes e posicionamentos valorizando a colaboração e o trabalho em
equipe
adotados pela AGIR.

Comprometimento: empenhar-se na Imparcialidade: analisar os casos que

realização de suas atividades, agindo com
serenidade na identificação de problemas
e na busca de soluções, de forma a atingir os
melhores resultados.

forem apresentados de forma impessoal e justa,
não emitindo juízo prévio de valor.
Independência: tomar decisões com autonomia
e liberdade com base em suas competências
técnicas.

Cooperação: interagir com outras
instituições com vistas ao aprimoramento da Isonomia: adotar procedimentos que
não diferenciem aqueles que estejam numa
regulação dos serviços públicos.
mesma situação e tenham os mesmos direitos
Diálogo: manter diálogo permanente com e deveres.
os usuários dos serviços públicos, os agentes
social
e
regulados e a sociedade, a fim de atingir o Responsabilidade
executar
ações
com
aperfeiçoamento contínuo de seus processos ambiental:
responsabilidade e solidariedade, contribuindo
no exercício de suas atribuições.
para o desenvolvimento sustentável.
Eficiência: buscar a excelência nos
processos, tarefas e atividades, otimizando Transparência: adotar procedimentos
recursos de forma a obter os resultados claros e transparentes, dando ênfase à
publicidade e à prestação de contas de seus
esperados pela sociedade.
atos.
Equilíbrio: pautar suas ações visando

ponderar os interesses dos usuários, agentes
regulados e entes associados.
Relatório de Atividades AGIR | 2016
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PERFIL
A A AGIR – Agência Intermunicipal de Regulação, Controle e Fiscalização dos Serviços Públicos
Municipais do Médio Vale do Itajaí atua no controle, regulação e fiscalização dos serviços públicos
municipais do setor de saneamento básico compreendendo os serviços de:

Abastecimento de água
Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações necessárias
ao abastecimento público de água potável, desde a captação até as
ligações prediais e respectivos instrumentos de medição;

Esgotamento sanitário
Constituído pelas atividades, infraestruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, tratamento e disposição final adequados dos
esgotos sanitários, desde as ligações prediais até o seu lançamento final
no meio ambiente;

Limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos
Conjunto de atividades, infra-estruturas e instalações operacionais
de coleta, transporte, transbordo, tratamento e destino final do lixo
doméstico e do lixo originário da varrição e limpeza de logradouros e
vias públicas.

Drenagem e manejo das águas pluviais urbana
Conjunto de atividades, infraestruturas e instalações operacionais
de drenagem urbana de águas pluviais, de transporte, detenção ou
retenção para o amortecimento de vazões de cheias, tratamento e
disposição final das águas pluviais drenadas nas áreas urbanas.
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Relação de Municípios
Consorciados
Apiúna - Lei complementar nº 108/2010
Ascurra - Lei complementar nº 101/2010
Benedito Novo - Lei complementar nº 71/2010
Blumenau - Lei complementar nº 7.502/2010
Botuverá - Lei complementar nº 06/2010
Brusque - Lei complementar nº 206/2013
Doutor Pedrinho - Lei complementar nº 87/2010
Gaspar - Lei complementar nº 48/2010
Guabiruba - Lei complementar nº 1.200/2010
Indaial - Lei complementar n º98/2010
Pomerode - Lei complementar nº 195/2010
Rio dos Cedros - Lei complementar nº 179/2010
Rodeio - Lei complementar nº 026/2010
Timbó - Lei complementar nº 387/2010

COMPETÊNCIAS
Entre as inúmeras atribuições da AGIR, podem-se citar as seguintes:
Regular a prestação dos serviços públicos de saneamento básico através da fixação de
normas, regulamento e instruções;
Acompanhar e fiscalizar a prestação dos serviços públicos regulados;
Manifestar-se quanto aos conteúdos de editais de licitação e buscar o equilíbrio econômicofinanceiro dos contratos de concessão, permissão e autorização;
Moderar, dirimir ou arbitrar conflitos de interesse;
Avaliar os planos e programas de metas e investimentos das operadoras dos serviços
delegados;
Participar de audiências e consultas públicas referente à prestação dos serviços públicos
regulados;
Analisar e conceder a revisão e o reajuste das tarifas.
Relatório de Atividades AGIR | 2016
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Assembleia Geral
do Consórcio
A Assembleia Geral do Consórcio é órgão colegiado composto pelos chefes do Poder Executivo de
todos os municípios consorciados.
Os membros da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal são escolhidos por votação entre os
prefeitos para mandato de 01 (um) ano, podendo ser reconduzido uma única vez.

COMPOSIÇÃO - 2016
DIRETORIA EXECUTIVA
CARGO

NOME

MUNICÍPIO

Presidente
Vice-presidente
Tesoureiro

Fernando Tomaselli
José Luiz Cunha
Hartwig Persuhn

Rio dos Cedros
Brusque
Doutor Pedrinho

CONSELHO FISCAL
CONSELHO FISCAL NOME
Presidente
Titular
Titular
Suplente
Suplente
Suplente

MUNICÍPIO

Nicanor Morro
Jean Michel Grundmann
Sérgio Almir dos Santos
Pedro Celso Zuchi
Paulo Roberto Weiss
Matias Kohler

Apiúna
Benedito Novo
Indaial
Gaspar
Rodeio
Guabiruba

A ESTRUTURA DA AGIR
Comitê de
Regulação

Assembleia
Geral
Conselho
Fiscal
Diretoria
Executiva
Diretoria
Geral
Ouvidoria

16

Assessoria
Jurídica
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Setor
Técnico

Setor
Operacional
Administrativo

DIRETORIAS /EQUIPE TÉCNICA - 2016
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COMITÊ DE
REGULAÇÃO DA AGIR
O Comitê de Regulação é órgão de
participação institucionalizada da sociedade,
dos prestadores de serviço e do consórcio
no processo de regulação e fiscalização dos
serviços de saneamento básico nos municípios
consorciados, através de nove Conselheiros
Titulares e nove Conselheiros Suplentes,
representantes indicados pelos conselhos
municipais, pelos prestadores de serviços e pelo

consórcio. O comitê de regulação tem natureza
técnica e deliberativa nos assuntos relacionados
à regulação e fiscalização dos serviços de
saneamento básico e para a apreciação de
recursos e reclamações dos usuários. Reunindose mensalmente e extraordinariamente
conforme demanda, o Comitê é o responsável
pelas deliberações e decisões dos temas
relacionados à regulação.

COMPOSIÇÃO - 2016

INDICADOS PELA AGIR
NOME

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Richard Buchinski (Titular)
Anísio Fantini (Titular)
Luiz Alberto De Souza (Titular)
Noemia Bohn (1º Suplente)
Gabriel Cristofolini (2º Suplente)
Janaina Silva Cunha (3º Suplente)

AMMVI
AMMVI
FURB
FURB
UNIASSELVI
Observatório Social

Blumenau
Blumenau
Blumenau
Blumenau
Indaial
Blumenau

NOME

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Sandra Aparecida Alves de Oliveira (Titular)
José Carlos Spengler (Titular)
Adriane Grätsch Thiem (Titular)
Geraldo Máximo de Oliveira (1º Suplente)
Günther Lother Pertschy (2º Suplente)
Karine Krüger (3º Suplente)

CMSB
CMSB
OAB/SC
CMSB
CMSB
CMSB

Blumenau
Gaspar
Blumenau
Blumenau
Brusque
Indaial

INDICADOS PELOS USUÁRIOS
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INDICADOS PELOS PRESTADORES
NOME

ENTIDADE

MUNICÍPIO

Ricardo Alexandre Da Silva (Titular)
Presidente do Comitê de Regulação

Samae

Gaspar

Odebrecht Ambiental
Casan

Blumenau
Indaial

Guilherme Schmidt Pimentel (Titular)
José Vilson Brassiani (Titular)
Jonas Luiz de Lima (1º Suplente )
será substituído pelo conselheiro
Ernâni Bolognini a partir de 01/01/2017

Prefeitura Municipal de
Indaial
Indaial/CASAN

Lúcia Regina Vera Zermiani (2º Suplente)

Odebrechet Ambiental Blumenau

Artur Uliano (3º Suplente)

SAMAE

Relatório de Atividades AGIR | 2016
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com quem
atuamos
apiúna
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Apiúna

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016

ASCURRA
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Ascurra

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016
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BENEDITO NOVO
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de
Benedito Novo

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016

blumenau
Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Esgotamento Sanitário – Concessionária Odebrecht Ambiental – Blumenau S.A
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$27,06
*Valores em 12/2016.
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23

BOTUVERÁ
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de
Botuverá

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016.

brusque
Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Esgotamento Sanitário - Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Recicle Catarinense
de Resíduos Ltda.

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 26,00
*Valores em 12/2016.
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DOUTOR PEDRINHO
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Doutor
Pedrinho

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016.

GASPAR
Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Esgotamento Sanitário – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 30,47
*Valores em 12/2016.
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GUABIRUBA
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Recicle Catarinense
de Resíduos Ltda.

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016.

INDAIAL
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Indaial

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016.
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POMERODE
Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Esgotamento Sanitário – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 25,75
*Valores em 12/2016.

RIO DOS CEDROS
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Rio dos
Cedros

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016.
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RODEIO
Abastecimento de Água – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Esgotamento Sanitário – Companhia Catarinense de Águas e Saneamento (CASAN)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Município de Rodeio

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 39,77
*Valores em 12/2016.

TIMBÓ
Abastecimento de Água – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Esgotamento Sanitário – Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)
Coleta, Transbordo, Transporte, Tratamento e Destinação Final de Lixo – Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto (SAMAE)

Tarifa Mínima
Residencial de Água
Consumo até 10m³:

R$ 23,70
*Valores em 12/2016.
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FERRAMENTAS DE FISCALIZAÇÃO
E NORMATIZAÇÃO
Todos os trabalhos de fiscalização e regulação
nos catorze municípios abrangidos pela
AGIR são baseados na legislação vigente,
em especial na Lei Federal nº 11.445/2007,
o marco regulatório do saneamento e no
Decreto Federal nº 7.217/2010, normas
da ABNT, portarias ministeriais e outros
instrumentos aplicáveis à regulação dos
serviços de saneamento básico.
A atuação nos municípios fiscalizados se dá
também através de resoluções normativas
e próprias da AGIR, que visam atender
requisitos mínimos de qualidade, incluindo a
regularidade, a continuidade, o atendimento
dos usuários e as condições operacionais e de
manutenção dos sistemas, de acordo com as
normas regulamentares e contratuais.
No site da AGIR também é possível
acompanhar as atividades de fiscalização e
normatização, inclusive o acompanhamento
dos planos municipais de saneamento básico
dos municípios consorciados. Os Pareceres
de normatização têm como objetivo dar
cumprimento às normas técnicas brasileiras
construtivas vigentes, onde nos manifestamos
em relação aos projetos de saneamento
da região e padronização das ligações
domiciliares. Os Pareceres de fiscalização
relatam também as visitas técnicas e de
acompanhamento das obras, atividades da
área de saneamento, procedimentos técnicos,
administrativos e de ouvidoria.
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No que diz respeito aos planos de
saneamento desenvolvemos atividades
de acompanhamento e controle de
investimentos das metas e ações
estabelecidas, visando avaliar a eficiência e
eficácia das ações programadas, refletindo
diretamente na qualidade dos serviços
prestados.
A análise dos indicadores dos serviços é
realizada de acordo como está determinado
em cada plano de saneamento dos
municípios. O banco de dados armazena
as informações dos prestadores, ratifica e
acompanha as evoluções e a melhoria no
desempenho dos serviços.

DIRETORIA ADMINISTRATIVA
A Diretoria Administrativa é órgão da estrutura da
AGIR com natureza técnica e dirigida pela Diretora
Administrativa, ficando sob sua coordenação
as atividades relacionadas às áreas de compras,
economia, finanças, contabilidade, tesouraria,
patrimônio e recursos humanos. Em sua área de
atuação é responsável pela execução de atividades
relacionadas aos processos de reajustes e revisões
tarifárias dos serviços de saneamento básico,
incluindo o monitoramento e a avaliação dos
custos e a definição de metas que estimulem o
aumento da eficiência na prestação dos serviços.
As agências reguladoras devem garantir o bom
funcionamento dos serviços e o uso correto
dos bens públicos, além de preservar a saúde

econômico-financeira dos prestadores de serviços
e fomentar a harmonia com os gestores públicos.
Saneamento básico, consórcios públicos,
regulação, regulação via consórcios públicos,
governança
regulatória,
desenvolvimento
territorial sustentável e a própria atuação da
AGIR são temas observados por meio de cinco
dimensões de governança regulatória, dimensões
estas que são avaliadas anualmente pela AGIR e a
equipe da Diretoria Administrativa. Quais sejam:
1) Ambiente institucional do sistema regulatório;
2) Arranjo institucional; 3) Formulação regulatória
e processo decisório; 4) Eficácia e efetividade
regulatória; e 5) Participação social, prestação de
contas e transparência.

DIMENSÕES E INDICADORES

DESCRIÇÃO

Dimensão 1

Ambiente Institucional do Sistema Regulatório

1.1 Política regulatória
1.2
Coordenação
regulatória

da

política

1.3 Marcos regulatórios setoriais
1.4 Nomeação de dirigentes

Diretrizes ou parâmetros gerais, editados em ato formal,
para observância pelos órgãos ou entidades reguladoras
federais na sua atuação regulatória.
Órgão destinado ao exercício de atividades de coordenação
da política regulatória.
Leis, políticas e programas setoriais estabelecidos,
atualizados e coerentes entre si, que contenham definições
explícitas para a atuação regulatória.
Critérios previamente estabelecidos para nomeação de
dirigentes.

1.5 Grau de ocupação de cargos de
colegiado de direção

Preenchimento de cargos de direção, durante um ano.

Dimensão 2

Arranjo Institucional

2.1 Diretrizes programáticas
2.2 Status institucional da qualidade
regulatória
2.3 Planejamento institucionalizado
das atividades de fiscalização
2.4 Mecanismos extrajudiciais de
resolução de conflitos
2.5 Especialização técnica da força de
trabalho

Política ou programa explícito sobre a qualidade regulatória
na instituição.
Nível hierárquico da organização que é responsável
pelas atividades relacionadas à qualidade regulatória na
instituição.
Aprimoramento de métodos e otimização de recursos
destinados à fiscalização.
Promoção de formas alternativas ao sistema judiciário para
resolução de conflitos entre agentes regulados, ou destes
com consumidores e usuários.
Proporção dos servidores de nível superior que detém
titulação de pós-graduação (lato sensu, mestrado ou
doutorado) em área correlata à de atuação do órgão
regulador.
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DIMENSÕES E INDICADORES

DESCRIÇÃO

Dimensão 3

Formulação Regulatória e Processo Decisório

3.1 Capacitação
Regulatória

em

qualidade

3.2 Previsibilidade regulatória
3.3 Produção de atos normativos
com Análise de Impacto Regulatório
(AIR)

Existência de um programa de capacitação permanente
que contemple temas relacionados à qualidade
regulatória.
Atos normativos previstos no planejamento regulatório
que foram adotados pela instituição no período de um
ano.
Proporção de atos regulatórios com estudos de AIR
realizados.
Capacidade da instituição em promover simplificação de
procedimentos previstos em regulações.
Indica a existência de processo sistematizado e
incorporado à rotina da instituição que preveja a
realização de revisão do estoque regulatório.

3.4 Simplificação administrativa
3.5 Avaliação do estoque
Dimensão 4

Eficácia e Efetividade Regulatórias

4.1 Avaliação ex post dos impactos
Regulatórios

Existência de procedimentos formais incorporados
à rotina da instituição para a execução de Análise de
Impacto Regulatório ex post.

4.2 Retroalimentação
regulação

Revisão de atos normativos a partir de inputs externos.

para

a

4.3 Satisfação da sociedade

4.4 Carta de Serviços
4.5 Mecanismos de monitoramento
Dimensão 5
5.1 Participação institucionalizada
5.2 Participação prévia
5.3 Transparência Regulatória

5.4 Eficiência no acesso à informação

5.5 Estrutura de Ouvidoria
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Percepção da sociedade quanto ao desempenho
relacionado ao cumprimento das competências do órgão
regulador.
Cumprimento dos compromissos previstos na Carta
de Serviços (Decreto nº 6.932/2009) dentro do prazo
previsto.
Proporção de atos normativos publicados no ano, com
previsão de instrumentos de monitoramento e avaliação.
Participação Social, Prestação de Contas e
Transparência
Existência de mecanismo formal para que os interessados
participem do processo regulatório.
Percentual de propostas regulatórias com participação
social em etapa prévia à realização de consulta pública.
Divulgação, ao público em geral, de informações em
linguagem clara e acessível, que comuniquem o propósito
e abrangência das normas produzidas pela instituição.
Atendimento ao prazo fixado pela Lei de Acesso à
Informação (Lei 12.527/2011) para respostas aos pedidos
de informação apresentados pela sociedade.
Existência de Ouvidoria independente capaz de buscar
soluções para as demandas dos cidadãos; oferecer
informações gerenciais e sugestões ao órgão em que
atua, visando o aprimoramento da prestação do serviço
de responsabilidade do órgão.
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Avaliação dos índices e validação de
metodologia de fórmulas paramétricas
aplicadas aos reajustes e revisões
pertinentes às autarquias e concessões
reguladas pela AGIR nos municípios
consorciados;

Durante o ano foram emitidos
documentos tais como:
Decretos
Resoluções
Ofícios

11
15
643

Compras-contabilidade

Criação, roteirização, produção, direção e
edição de vídeo institucional da AGIR;

O setor administrativo é o responsável pelas
compras da AGIR. Esta função tem como
objetivo prezar pelos recursos, suprir as
necessidades e evitar gastos desnecessários. Na
tabela abaixo se encontra o total de licitações
por modalidade, levando em consideração seu
início, andamento e término.

Assessoria técnica especializada para atuar
junto à elaboração de edital licitatório
cujo objeto é a contratação de licença de
uso, manutenção e atualização periódica
de software para suporte à contabilidade
regulatória;

Iniciadas
em 2015 e
finalizadas
em 2016

Iniciadas e
finalizadas
em 2016

Iniciadas
em 2016 e
ainda não
finalizadas

Aquisição de um aparelho datalogger para
monitoramento de pressões e vazões nas
redes de distribuição de água;

Pregão

1

-

1

Dispensa

3

5

4

Inexigibilidade

-

1

-

Total

4

6

5

Registro de preços para contratação de
agência de viagens para a prestação
de serviços (emissão, remarcação e
cancelamento de passagens aéreas
nacionais e internacionais) e correlatos;

No que tange a quantidade de licitações
realizadas em 2016, percebe-se que o maior
quantitativo está disposto na modalidade
Dispensa de Licitação.

Desenvolvimento de plataforma digital
para relacionamento entre a AGIR,
prestadores de serviços e usuários dos
serviços de saneamento básico;

Os processos de compras no ano de 2016
compreenderam diferentes objetos, tais como:

Análise ergonômica do trabalho conforme
definidas na Norma Regulamentadora nº
17 do Ministério do Trabalho e Emprego –
TEM;

Revitalização dos layouts e manutenção
mensal do portal de informações (sítio) e
do canal de ouvidoria da AGIR;
Treinamento in company aos técnicos da
AGIR quanto ao tema “revisão e reajuste
tarifário para o setor de saneamento
básico”;
Levantamento de informações dos custos
e resultados relativos aos serviços de
coleta, transporte, transbordo, tratamento
e destinação final dos resíduos domiciliares
e recicláveis nos municípios consorciados a
AGIR;

Treinamento in company na área de
media training e oratória. A AGIR segue
as normas da contabilidade pública com
seus registros e controle das operações
de caráter orçamentário, financeiro e
patrimonial, submetidos às metas da Lei
de Responsabilidade Fiscal. Submete
ainda, sua prestação de contas para análise
e aprovação da Assembleia Geral, sendo
fiscalizada pelo Tribunal de Contas do
Estado e demais órgãos competentes.
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Economia - Finanças

Recursos Humanos

A AGIR atua no diagnóstico da situação
financeira dos entes regulados e fiscalizados
pela AGIR, traduzindo a evolução financeira dos
prestadores de serviço por meios de relatórios
que apresentam informações relevantes para
atendimento da competência da AGIR quanto
a análise e concessão de reajustes e revisões
das tarifas dos serviços de saneamento básico
regulados. O quadro representa o quantitativo
dos procedimentos administrativos no ano de
2016.

A AGIR investe cada dia mais em seus
servidores, proporcionando um ambiente de
trabalho tranquilo, oferecendo capacitação e
oportunidade de desenvolvimento, buscando
qualidade, motivação e bem-estar gerando
melhores resultados. Dessa forma, incentivase a capacitação e o desenvolvimento dos
servidores como forma de contribuir para a
realização dos objetivos institucionais e para a
excelência da prestação dos serviços, bem como
a fim de promover futuros projetos de eficiência
e inovação nas atividades regulatórias. Com
isso, observa-se hoje, na Agência, um avançado
nível de capacitação, composto por 3 mestres, 6
especialistas e 1 graduando.

Procedimentos Procedimentos Procedimentos
de Reajuste
relacionados a relacionados a
Consultas
Análises
12

3

5

Tesouraria

Patrimônio

Corresponde a tudo que a Agência possui, no
A tesouraria exerce a função financeira da AGIR,
caso de bens e direitos.
trabalhando diretamente com contas, sendo
elas a receber ou a pagar, além da captação e
aplicação de recursos financeiros. Essas ações
são independentes e se interligam sendo ela
uma das principais ferramentas de suporte às
Decisões desse setor

36
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Prestação de Contas do
Exercício de 2016
A seguir apresenta-se detalhadamente a Execução Orçamentária e Financeira da AGIR, efetivada
no exercício de 2016:

Saldo Bancário
Contas

31/12/2016

Saldo Aplicação Financeira

R$ 1.052.804,54

Demonstrativo da Receita
Receitas

Valores em R$

Transferências correntes

1.069.100,60

Receitas Patrimoniais

106.147,62

Outras receitas

751,55

Total 1.175.999,77

Demonstrativo das Despesas
Pessoal Encargos

R$ 918.598,70

Outras Despesas Correntes

R$ 423.097,82

Investimentos

R$ 19.136,40

Restos a Pagar
Restos a Pagar

Valores em R$

Restos a Pagar Processados

R$ 26.504,10

Restos a Pagar Não Processados

R$ 40.835,12

Total R$ 67.339,22

38
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Comparativo da Receita com a Despesa
Comparativo entre Receitas e Despesas Valores em R$
Receitas Arrecadadas

R$ 1.175.999,77

Dedução de Receitas

-

Projeção
Orçamentária 2017
Receitas Correntes

R$ 1.602.669,12

Recursos Ordinários 2017 – AGIR – Taxas

R$ 1.273.466,88

Recursos Ordinários 2017 – AGIR – Rateio

R$ 329.202,24

Despesas

R$ 1.360.832,92

Despesas Correntes Taxas

R$ 1.273.466,88

Folha de Pagamento

R$ 863.917,76

Outras Despesas Correntes

R$ 396.549,12

Investimentos

R$ 13.000,00

Despesas Correntes Rateio

R$ 329.202,24

Folha de Pagamento

R$ 234.202,24

Outras Despesas Correntes

R$ 90.000,00

Investimentos

R$ 5.000,00
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PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS,
CURSOS, SEMINÁRIOS E PALESTRAS
Visando sempre o desenvolvimento de todos os servidores, a AGIR, busca-se o aperfeiçoamento
constante. Acreditamos que com a qualificação técnica da Agência, o resultado pode ser observado
na qualidade dos atendimentos e dos serviços prestados por nossos técnicos e Diretoria. Alguns
eventos do ano de 2016 nos quais a AGIR esteve presente são:
Curso Direito Regulatório e Governança
Regulatória;

III Congresso Brasileiro de Consórcios
Intermunicipais;

Workshop do Comitê do Itapocu;

Simpósio
de
Infraestrutura:
Perspectivas Globais, Concorrência e
Regulação;

XVII Simpósio Luso-Brasileiro de
Engenharia Sanitária e Ambiental
(SILUBESA);
Curso Instrução Normativa Número 20
(IN20);

Câmaras Técnicas de
Básico – CTSan ABAR;

Saneamento

7º Encontro Técnico da CASAN.

VI Congresso Brasileiro de Empresas
Estatais;
Dentre as várias atividades realizadas, a produção científica merece destaque, pois é através
dela que o conhecimento produzido na Agência Reguladora é difundido e democratizado até
à comunidade/sociedade e desta forma informações e/ou alternativas para a solução de seus
problemas e para o seu desenvolvimento integrado e sustentável. É, também, o espelho do
desempenho nas atividades indissociáveis de regulação, traduzindo o esforço institucional de
produção própria.
A produção científica na AGIR tem crescido e no ano de 2016 foram apresentados os seguintes
trabalhos:
Desempenho das Agências Reguladoras
via consórcio público como fomentadoras
do desenvolvimento no território;
Agência Reguladora nos Planos Municipais
de Saneamento: uma visão da experiência
de atuação;
Ouvidorias
públicas
municipais:
instrumento de participação popular na
gestão dos serviços de saneamento básico;
Agências Reguladoras e sua legitimidade
para firmar Termos de Ajustamento de
Conduta na área do saneamento básico;

42
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Análise de custos em resíduos sólidos: a
realidade e as perspectivas de gestão pelos
municípios do Médio Vale do Itajaí

AÇÕES INSTITUCIONAIS
As ações institucionais têm a finalidade de aproximação dos agentes envolvidos no processo de
regulação, depositando confiança, presteza e melhoria nos serviços oferecidos. Dentre as ações
institucionais, merecem destaque:

46ª ASSEMBLEIA NACIONAL DA
ASSEMAE/EXPO-ABAR.
Em 2016 A AGIR participou da 46ª edição
da Assembleia Nacional da Assemae, onde,
participou juntamente com a ARIS e ARESPCJ. Além de atender os participantes e reais
interessados na Expo- ABAR, os servidores da
Agência Reguladora fizeram apresentações
orais e exposições em painéis de seus trabalhos
técnicos.

organizaram o Workshop Desenvolvimento de
Modelos de Sistema de Cobrança Socialmente
Sustentável para uma Economia de Custos –
DEMOSICO. O evento contou com o apoio do
Consórcio Intermunicipal do Médio Vale do
Itajaí e da Agência Intermunicipal de Regulação
(AGIR). Na ocasião os servidores da AGIR,
a Sra. Vanessa Fernanda Schmitt (Diretora
Administrativa) e o Sr. André Domingos
Goetzinger (Agente Administrativo) fizeram
relatos sobre a experiência de estágio realizado
na Alemanha.

DESENVOLVIMENTO DE
MODELO DE COBRANÇA
SOCIALMENTE SUSTENTÁVEL
PARA UMA ECONOMIA DE
CUSTOS – DEMOSICO
A fim de levantar a questão dos resíduos
sólidos, com enfoque no Médio Vale do
Itajaí, a Associação do Médio Vale do Itajaí
(AMMVI) juntamente com a Sociedade Alemã
para Desenvolvimento (BN Umwelt Gmbh)
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SEMINÁRIO SEGURANÇA E
MANUTENÇÃO DE PRODUTOS
QUÍMICOS DE ESTAÇÃO DE
TRATAMENTO DE ESGOTO (ETE)
O Departamento Técnico da AGIR realizou
o seminário “Segurança e Manipulação de
Produtos Químicos de Estação de Tratamento
de Esgoto”, com o objetivo de compartilhar
conhecimento teórico e prático do correto
armazenamento e manuseio de produtos
químicos utilizados na manutenção das
Estações de Tratamento de Esgoto (ETE), além
de orientar o uso de equipamentos de proteção
para prevenir acidentes.

CURSO CONCESSÃO DE
SERVIÇOS PÚBLICOS
A AGIR em parceria com a AMMVI realizou o
curso “Concessão de Serviços Públicos”, no qual
o Professor da Universidade Regional de Santa
Catarina (UFSC) Sr. Marcos Fey Probst orientou
os participantes sobre a forma sistemática de
elaborar a documentação para a efetivação,
controle e fiscalização do processo licitatório
de concessão dos serviços públicos com ênfase
no transporte coletivo de passageiros e de
saneamento básico nos termos da Instrução
Normativa nº 22/2015 do Tribunal de Contas de
Santa Catarina.
44
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XXVII CÂMARA TÉCNICA DE
SANEAMENTO, RECURSOS
HÍDRICOS E SAÚDE (CTSAN–ABAR)
A AGIR foi sede da XXVII edição da Câmara Técnica
de Saneamento, Recursos Hídricos e Saúde
(CTSan) da Associação Brasileira de Agências de
Regulação (ABAR), onde o auditório da Agência
Reguladora reuniu reguladores de todo o
país. Foram dois dias de apresentações orais
de grupos de trabalhos técnicos que geraram
debates entre os participantes. Nesta Câmara
Técnica, os servidores da AGIR, a Sra. Vanessa
Fernanda Schmitt (Diretora Administrativa)
e o Sr. André Domingos Goetzinger (Agente
Administrativo) apresentaram respectivamente
o “Panorama da Regulação em Saneamento
Básico em Santa Catarina” e o “Levantamento
de Custos do Manejo de Resíduos Sólidos e
Recicláveis no Médio Vale do Itajaí”.

III SEMINÁRIO DE
DESENVOLVIMENTO REGIONAL,
ESTADO E SOCIEDADE (SEDRES)
Estado e Sociedade (SEDRES) – A Questão
Regional, Uma Questão (de) política, que
organizado anualmente pela Associação
Nacional de Pós-graduação e Pesquisa em
Planejamento Urbano e Regional (ANPUR),
realizou a sua terceira edição na Universidade
Regional de Blumenau (FURB) e contou com o
apoio da AGIR. A programação foi composta
por apresentação de grupos de trabalhos (GT)
para gerar reflexão e discussões. Dentre os
trabalhos apresentados, estava o de autoria da
Agente Administrativa da AGIR, Sra. Ana Claudia
Hafemann e da Diretora Administrativa da AGIR
Sra. Vanessa Fernanda Schmitt e do Professor da
FURB, Dr. Oklinger Mantovaneli Junior, o qual
explanou sobre o tema “Desenvolvimento das
Agências Reguladoras via consórcio público
como fomentadoras do desenvolvimento no
território”.

Câmara Técnica de Perdas ABES
Os colaboradores do setor técnico também
participaram periodicamente da Câmara
Técnica de Gestão de Perdas de Santa Catarina,
promovida pela ABES – Associação Brasileira de
Engenharia Sanitária e Ambiental, objetivando
conhecer e disseminar as melhores práticas
no controle e redução das perdas de água nos
sistemas de abastecimento de água dos seus
prestadores de serviços.
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DIRETORIA TÉCNICA
A Diretoria Técnica é órgão da estrutura da
AGIR, ficando sob a sua coordenação as áreas
de normatização, de fiscalização e de controle
dos serviços prestados pelas entidades
consorciadas.
Cabe também à área técnica da Agência,
fiscalizar, com poder de polícia administrativa, a
qualidade e eficiência da prestação dos serviços
de acordo com cada área do saneamento
básico, em consonância com as normas, os
regulamentos e as instruções expedidas pela
AGIR.

Procedimento Técnico
001/2016 - Solicitação da Câmara
Municipal de Blumenau/SC.

002/2016 – Rua Luiz Probst,
Bairro Boa Vista – Blumenau/SC.
003/2016 - Desabastecimento de
Água Tratada SAMAE Blumenau.
004/2016 - Processo de Liberação
da área para implantação da ETE Itoupava.

Assim, neste contexto, esta Diretoria instaura
Procedimentos Técnicos, quando verificados
indícios de irregularidades nas ações das
prestadoras de serviços, assim como a emissão
de Pareceres para julgamento e aplicação das
penalidades cabíveis.
Diante das situações pertinentes verificadas,
no período de 2016, foram instaurados os
Procedimentos Técnicos, que estão relacionados
a seguir:

OBJETO
Averiguar a solicitação realizada pelo Sr. Mário
Hildebrandt, Presidente da Câmara Municipal de
Blumenau, referente ao alagamento na Alameda Rio
Branco e em frente ao nº 151 da Rua Promotor Ribeiro
de Carvalho.
Averiguar as reclamações realizadas pelos moradores
da Rua Luiz Probst, no Bairro Boa Vista, em Blumenau/
SC.
Apurar as ocorrências de desabastecimento de água
tratada durante os dias 13/08 - 17/08 e as devidas
responsabilidades do Serviço Autônomo Municipal
de Água e Esgoto de Blumenau – SAMAE.
Acompanhamento do processo de liberação da área
para implantação da Estação de Tratamento de Esgoto
Itoupava (ETE Itoupava) da Concessionária Odebrecht
Ambiental Blumenau.

Adicionalmente, foram emitidos 36 Pareceres
Técnicos, sendo que 75% destes estavam
relacionados aos processos de fiscalização dos
sistemas de abastecimento de água e 25%
relativos aos sistemas de esgotamento sanitário
regulados pela AGIR.

Pareceres Técnicos 2016

25%
Água (27)
Esgoto (9)

75%
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SETOR TÉCNICO –
NORMATIZAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Compete à área de Normatização da Agência,
propor normas e procedimentos para a
padronização das informações e dos serviços
prestados nos catorze municípios do Consórcio
Público.
Neste caso, o setor técnico elaborou e
disponibilizou em Consulta Pública, a Resolução
Normativa nº 006/2016, que estabelecerá
procedimentos para coleta, sistematização de
dados e cálculo de indicadores, para avaliação
da evolução de desempenho da prestação
dos serviços públicos de abastecimento de
água e esgotamento sanitário dos municípios
regulados pela AGIR.
Os indicadores permitem o acompanhamento
da prestação dos serviços, com avaliação do
cumprimento das metas, da eficiência e da
evolução por parte dos prestadores, permitindo
a comparação com outras entidades do setor
de saneamento básico.
Adicionalmente, os resultados obtidos por meio
da metodologia para avaliação dos indicadores
de desempenho serão utilizados nos cálculos
dos reajustes e revisões tarifárias periódicas dos
prestadores de serviços.
Cabe ao setor técnico, concomitantemente,
controlar e fiscalizar com poder de polícia
administrativa, a qualidade e eficiência da
prestação dos serviços do setor de saneamento
básico.
Diante disto, os trabalhos de fiscalização e
regulação perante os 14 municípios abrangidos
pela AGIR estão pautados no que dispõe
a legislação aplicável, dentre as quais a Lei
Federal nº 11.445/2007 e o Decreto Federal nº
7.217/2010, e também em cumprimento às
Resoluções do CONAMA – Conselho Nacional
do Meio Ambiente, CONSEMA – Conselho
Estadual do Meio Ambiente e também aquelas

editadas pela AGIR, bem como o que preconiza
a ABNT – Associação Brasileira de Normas
Técnicas, Portarias do Ministério da Saúde e
Vigilância Sanitária.
No ano de 2014, o setor técnico da AGIR
realizou as primeiras fiscalizações aos sistemas
de abastecimento de água e aos sistemas
de esgotamento sanitário dos prestadores
de serviços consorciados a AGIR, gerando
“Relatórios de Fiscalização” para cada município
regulado, relatando todos os resultados das
vistorias técnicas realizadas em campo. Estes
relatórios de fiscalização continham registros
fotográficos das irregularidades detectadas,
assim como ao final de cada documento foram
propostos “Cronogramas de Melhorias e Ações
Corretivas das Não Conformidades”.
Dando continuidade, em 2015, procedeu-se a
2ª Fiscalização Programada aos 14 municípios
consorciados,
onde
foram
levantadas
informações que subsidiaram a elaboração de
novos “Relatórios de Fiscalização”, relatando
o cumprimento por parte dos prestadores
de água e esgoto, das ações indicadas nos
“Cronogramas de Melhorias e Ações Corretivas
das Não Conformidades” de 2014, bem como
o registro das novas falhas identificadas
após vistoria técnica a campo. De forma
complementar, foram estipulados novos prazos
para atendimento das não conformidades
pendentes, e por fim, recomendações que
deveriam contribuir com o bom desempenho
das prestadoras de serviço.
Durante o ano de 2016, de forma documental,
solicitaram-se manifestações periódicas dos
prestadores de serviços de água e esgoto, no
que tange o atendimento dos fatos apurados
e conclusões exaradas no 2º Relatório de
Fiscalização de 2015. Assim, por meio da
Assessoria Jurídica da AGIR, foram emitidos
Termos de Notificação para cada prestador
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de serviço, para as não conformidades cujas
ações corretivas não foram realizadas nos
prazos estabelecidos anteriormente, por meio
do cronograma de melhorias e correções que
constam nos Relatórios de Fiscalização.

Contudo, diante dos resultados obtidos
preliminarmente, destaca-se o elevado índice
de regularização das não conformidades
detectadas por meio das fiscalizações,
refletindo na melhoria da qualidade dos
serviços prestados e na adoção de boas práticas
Em 2017, serão realizadas novas fiscalizações pelos prestadores de serviços
em todos os sistemas de abastecimento de
água e esgotamento sanitário, visando auditar
as respostas apresentadas pelos prestadores de
serviços e certificar em campo as melhorias já
executadas.

Fiscalização Sistema de Abastecimento de Água

Paralelamente, também são executadas
fiscalizações a campo para atendimento das
solicitações oriundas do Setor de Ouvidoria,
acompanhamento
das
interrupções
emergenciais da prestação dos serviços e
averiguação da execução das obras dos sistemas
de abastecimento de água e esgotamento
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sanitário. Desta forma, em 2016, foram
realizadas ao todo 46 vistorias técnicas, sendo
28 relativas ao setor de abastecimento de água,
17 no que tange os sistemas de esgotamento
sanitário e uma visita de acompanhamento
na área de resíduos sólidos urbanos (aterro
sanitário).

Fiscalizações Técnicas - 2016

Fiscalização dos Sistemas de
Esgotamento Sanitário

1

Água

17

Esgoto

28

Resíduos Sólidos

Foi realizada uma visita de acompanhamento
para verificar as melhorias técnicas executadas
no Aterro Sanitário em operação, responsável
pela destinação final dos resíduos sólidos
urbanos de nove municípios do âmbito da
AGIR, que propiciaram a renovação da Licença
de Operação junto a FATMA – Fundação do
Meio Ambiente.
No caso específico da cidade de Blumenau/SC,
onde a prestação dos serviços de esgotamento
sanitário está sob a responsabilidade da
Concessionária Odebrecht Ambiental, durante
todo o ano, realizaram-se fiscalizações
eventuais visando verificar a operação das
Estações de Tratamento de Esgoto – ETE’s e a
execução das obras para implantação da rede
coletora de esgoto, conforme preconizam
as diretrizes estabelecidas no Contrato de
Concessão em vigor. Adicionalmente, o Setor
Técnico acompanhou periodicamente a
regularidade e qualidade da prestação dos
serviços dos sistemas de esgotamento sanitário
dos municípios de Indaial, Pomerode e Doutor O setor técnico desenvolve desde 2015, um
programa de monitoramento da qualidade
Pedrinho.
da água tratada fornecida à população,
Visita Aterro Sanitário de Timbó averiguando os dados das análises laboratoriais
realizadas pelas prestadoras de serviço que
são remetidos mensalmente ao Sistema de
Informação de Vigilância da Qualidade de Água
para Consumo Humano (SISAGUA), vinculado
ao Ministério da Saúde e Vigilâncias Sanitárias,
propiciando a adoção de medidas corretivas
dentro do escopo de trabalho da AGIR, quando
constatadas anormalidades no atendimento do
padrão de potabilidade definido na legislação
vigente.
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Com o objetivo de monitorar a regularidade
dos sistemas de abastecimento, visto que
é frequente o recebimento de reclamações
na Ouvidoria da Agência relatando falta de
água em algumas localidades dos municípios
regulados, foi adquirido um equipamento
datalogger de pressão e pulso, que quando
instalado registra periodicamente as pressões
da rede de abastecimento, possibilitando obter
um histórico de dados que comprovem as
possíveis situações de falta de água relatadas
pelos usuários. Assim, após análise destes
dados, a AGIR poderá notificar as prestadoras de
serviço responsáveis, sobre as irregularidades
detectadas e conforme preconizam as normas
técnicas pertinentes, cobrar as devidas
melhorias para adequação do fornecimento de
água tratada.

periódica dos servidores responsáveis dos 14
municípios consorciados, bem como prestou
suporte nas revisões e atualizações dos PMSB
que ocorreram durante o ano, como nos
casos de Blumenau e Gaspar, com o objetivo
de tornar exequível a concretização das
metas e ações estipuladas pelos municípios.
Simultaneamente, atuou em conjunto com
a AMMVI no início das revisões dos PMSB de
Benedito Novo, Ascurra e Rio Dos Cedros.

Revisão do PMSB de Blumenau

Instalação do datalogger
de pressão – rede de
abastecimento de água
Reunião sobre o PMSB com
Prefeitura de Guabiruba

A AGIR acompanha e fiscaliza periodicamente
o cumprimento das metas previstas nos Planos
Municipais de Saneamento Básico – PMSB
e, igualmente, intermedia as relações das
figuras envolvidas no processo, quais sejam,
o Poder Público, os prestadores de serviços e
os usuários. Adicionalmente, em 2016, foram
realizadas pesquisas junto aos titulares dos
serviços, neste caso os municípios, visando
averiguar o andamento da gestão dos PMSB.

No colegiado de saneamento da AMMVI, os
representantes da AGIR propuseram a criação
de um grupo de trabalho para discutir a
questão da disposição final do lodo oriundo
dos decantadores e filtros das Estações
de Tratamento de Água – ETA’s, demanda
verificada nas fiscalizações a campo da Agência,
que inviabilizam atualmente a obtenção das
licenças ambientais por parte dos prestadores
De forma complementar, e em parceria com a
de serviços. Foi solicitada a realização das
Assessoria de Saneamento e Meio Ambiente da
análises qualitativas e quantitativas das
AMMVI, o setor técnico auxiliou na capacitação
prestadoras de serviço, buscando analisar
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as caraterísticas do lodo produzido e buscar
possíveis soluções consorciadas para viabilizar
o tratamento adequado deste resíduo.

Reunião GT lodo de ETA

Neste contexto, destaca-se a criação do Grupo
de Trabalho de Terraplanagem da AMMVI,
com participação da AGIR, Comitê do Itajaí e
Ministério Público, visando obter das partes
interessadas contribuições, opiniões e sugestões
sobre uma proposta de regulamentação das
atividades de terraplanagem nos 14 municípios
do Médio Vale do Itajaí. A ausência de
normatização deste setor acaba por impactar
diretamente a qualidade dos recursos hídricos,
devido a grande quantidade de sedimentos que
acabam escoando para os rios, prejudicando
frequentemente as Estações de Tratamento
de Água – ETA’s dos prestadores de serviços
regulados pela AGIR.

Relatório de Atividades AGIR | 2016

53

54

Relatório de Atividades AGIR | 2016

Relatório de Atividades AGIR | 2016

55

CONTRIBUIÇÕES DA
OUVIDORIA
A Ouvidoria da AGIR registrou em 2016 um total de 1941 atendimentos de demandas dos
usuários dos municípios consorciados referentes aos serviços de saneamento básico, das quais 32
motivaram abertura de Procedimentos de Ouvidoria.
Gráfico 01 – Canais utilizados pelos usuários para registro de manifestações

Dentre os atendimentos
realizados,
os
contatos
telefônicos corresponderam
a cerca de 80% das
manifestações recebidas pela
Ouvidoria. Confira abaixo um
gráfico demonstrativo dos
canais de contato utilizados
pelos usuários:

Fonte: AGIR (2016)

Gráfico 02 – Principais motivos das reclamações

Quanto aos principais
motivos de reclamações
destacam-se:
vazamentos de água
(26%), falta de água
(24%), divergências
no valor da fatura
(19%),
qualidade
do atendimento do
prestador de serviços
(7%), entre outros.

Fonte: AGIR (2016)
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Gráfico 03 – Demandas por mês

O número médio de
demandas
atendidas
pela Ouvidoria foi de 161
manifestações por mês.
Segue gráfico com as
demandas registradas a
cada mês de 2016:

Gráfico 04 – Natureza das demandas por mês

Fonte: AGIR (2016)

No tocante a natureza das
demandas da ouvidoria
em 2016, 1058 foram
referentes a informações
a respeito dos serviços
regulados, seguidas de 692
reclamações, 9 denúncias e
171 de demais solicitações.

Fonte: AGIR (2016)

Gráfico 05 – Prestadores mais demandados

O prestador de serviços
mais demandado foi o
SAMAE de Blumenau
(74%),
seguido
da
CASAN (10%), SAMAE
de Pomerode (4%),
Odebrecht Ambiental –
Blumenau (3%) e SAMAE
de Brusque (2,5%).

Fonte: AGIR (2016)
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Para registro de solicitações na Ouvidoria
da AGIR o usuário deverá primeiramente
possuir protocolo/registro de atendimento no
prestador de serviços demandado, para que
assim a Agência Reguladora possa ser acionada.
Entre em contato com a Ouvidoria da AGIR
pelos seguintes canais:
(47) 3331-5827
ouvidoria@agir.sc.gov.br

agir.sc.gov.br

PROJETO “A AGIR QUER OUVIR VOCÊ”!
O Projeto “a AGIR quer ouvir você!” tem por
objetivo ofertar amplo acesso aos usuários dos
serviços de saneamento básico à Ouvidoria
da AGIR, indo ao encontro do cidadão nas
ruas e praças de todos os 14 munícipios que
são regulados pela Agência, para ouvir suas
sugestões e/ou reclamações da comunidade
para assim, “agir” em prol de seus interesses.
Ao longo de 2016 a equipe da AGIR passou
pelos 14 municípios consorciados, realizando
ações de divulgação institucional por meio
de panfletagem, abordagem dos cidadãos e
entrevistas para as rádios e jornais locais, com
o intuito de fortalecer o relacionamento da
Ouvidoria junto aos usuários, que são o foco
de atuação deste projeto. Estas ações visam
garantir a representatividade destes perante as
prestadoras de serviço de saneamento básico
e os órgãos públicos, bem como que sejam
Foto 02 - Setembro/2016

Doutor Pedrinho
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resguardados seus direitos enquanto usuários
dos serviços de saneamento básico.
Como resultados da promoção desta prática,
notou-se o aumento de 38% do número de
atendimentos registrados na Ouvidoria da AGIR,
em comparação ao ano anterior.
Foto 01 - Junho/2016 - Blumenau

Foto 03 - Setembro/2016

Benedito Novo

Foto 04 - Outubro/2016

– Botuverá

Foto 05 - Novembro/2016

Pomerode

O Projeto “A AGIR quer ouvir você!” é classificado como “Boa Prática”
pelo Prêmio de Boas Práticas em Gestão Pública UDESC-ESAG 2016.
A AGIR recebeu em junho/2016 certificado de
“BOA PRÁTICA” pelo Prêmio Boas Práticas em
Gestão Pública da UDESC-ESAG, na categoria
“Qualidade na Gestão Pública”, devido as ações
do projeto “A AGIR QUER OUVIR VOCÊ!”.
Foto 06 - Selo do Prêmio UDESC/ESAG

O Prêmio de Boas Práticas em Gestão pública
visa identificar, reconhecer, estimular e premiar
práticas inovadoras de gestão, entendidas
como um conjunto de ações e procedimentos
que consolidam avanços na realização do
interesse público, implementado em órgãos
públicos e em organizações da sociedade civil
no Estado de Santa Catarina.

O Ouvidor da AGIR, Vitor
Zanella Jr., recebeu em nome da
Agência Reguladora o certificado
de “Boa Prática” em Gestão Pública
na premiação realizada na UDESC,
em 16 de junho de 2016.

Foto 07 -
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A AGIR e demais instituições parceiras lançam
o Programa Rio Limpo em Blumenau.
A proposta do Programa Rio Limpo é despertar
nos cidadãos blumenauenses a consciência
ambiental e importância da preservação dos
recursos hídricos, alertar sobre a necessária
separação da água da pluvial da ligação de
esgoto e verificar a regularidade das ligações
domiciliares.
As ações do programa consistem em efetuar
vistorias em imóveis, que já contam com a coleta
e tratamento de esgoto em Blumenau, para
verificar a separação das tubulações de água
pluvial da ligação de esgoto, além de constatar
se os imóveis estão regulamente interligados à
rede pública de esgotamento sanitário.
Este trabalho é realizado por dois técnicos
identificados, que executam testes com corantes
em calhas, pias e vasos sanitários das residências
vistoriadas. Aqueles moradores que estiverem
regulares recebem o selo de “Amigo do Rio”
(figura abaixo). Já nos casos em que seja preciso
alguma adequação nas tubulações existentes,
é emitido um documento com compromisso

de prazo para regularização, contando com o
apoio e orientações necessários das equipes
técnicas do Programa Rio Limpo.
Até o final de 2016 foram vistoriados cerca
de 26.000 imóveis de 19 diferentes bairros do
município de Blumenau. Um dos bairros que foi
completamente vistoriado foi o Boa Vista, nesta
localidade foram identificados que 57% dos
imóveis estavam regulares e 43% irregulares.
O Programa Rio Limpo é uma ação conjunta
da Agência Intermunicipal de Regulação do
Médio Vale do Itajaí (AGIR), Fundação do Meio
Ambiente de Blumenau (FAEMA), Ministério
Público de Santa Catarina, Associação dos
Municípios do Médio Vale do Itajaí (AMMVI),
Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina
(FATMA), Caixa Econômica Federal, Prefeitura
Municipal de Blumenau, Serviço Autônomo
Municipal de Água e Esgoto de Blumenau
(SAMAE) e unidade Blumenau da Odebrecht
Ambiental.

Foto 08 - Selo do Programa Rio Limpo
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